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Ciclo 
menstrual 
sem dúvidas

Sabia que há 
mulheres que 
menstruam oito 
dias por mês? E 
que algumas delas 
menstruam sem 
ovular? Veja alguns 
detalhes sobre este 
ciclo tão feminino.
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Viver com Saúde

Mulheres têm 
ciclos a cada 22 
a 35 dias. Em 
um ano, devem 
menstruar de 
10 a 14 vezes.

Ciclo menstrual sem 
dúvidas ou tabus
Sim, é normal menstruar - com períodos que vão de 2 a 8 dias. Sim, é 
normal não menstruar - desde que seja com a correta orientação médica 

Apesar de ser rotina 
na vida das mulhe-
res em idade fértil, 

a menstruação ainda é en-
carada com muitas dúvidas 
e tabus, por vezes até mes-
mo com comparações entre 
uma e outra pessoa. Neste 
contexto, uma das princi-
pais perguntas é justamente 
por quantos dias uma mu-
lher pode ficar menstrua-
da. “A maioria das mulhe-
res menstrua por cerca de 
4 a 6 dias, mas é considera-
do normal variar entre 2 e 8 
dias de duração”, esclarece 
a ginecologista e obstetra e 
professora na Faculdade de 
Medicina da Unisinos, Va-
nessa Trindade.

E no início, complementa 
a médica, o corpo precisa ir 
se ajustando à nova realida-
de. “O ciclo menstrual é su-
per complexo, envolve regu-
lação desde o cérebro até o 
útero. Leva um tempo para 
atingir maturidade e come-
çar a funcionar de forma cí-
clica. Então, o intervalo entre 
as menstruações e a duração 
do sangramento podem ser 
variáveis nos primeiros anos 
após a menstruação. Mas, se 
o fluxo for muito intenso - 
exigindo trocas muito fre-
quentes de absorventes ou 
durar mais de 8 dias - é in-
teressante realizar avaliação 
ginecológica”, cita.

E por que a minha irmã tem 
cólica e eu não? “Há libera-
ção de substâncias que pro-
movem a contração do útero 
para que o sangue seja eli-
minado adequadamente. Em 
algumas mulheres esse pro-
cesso fisiológico é mais dolo-
roso. Claro que, frente a cóli-
cas intensas, que impeçam a 
mulher de realizar suas ati-
vidades diárias, temos que 
afastar outras causas”, res-
salta Vanessa. 

Primeira menstruação
Sobre a idade para o início 

do ciclo menstrual, a médi-
ca ressalta que a maioria das 
meninas vai menstruar pela 
primeira vez por volta dos 12 

Absorvente interno
Os estudos do “pai da 
Medicina” Hipócrates, 
que viveu entre 460 e 
370 a.C., incluíram, além 
de ganhos para a saúde, 
facilidades para o bem-
estar das mulheres - ele 
foi responsável pelos 
primeiros registros 
históricos sobre o 
absorvente. Já em 1933, 
foram patenteados 
nos Estados Unidos os 
primeiros modelos de 
absorventes internos, 
produto que só chegou 
ao Brasil em 1974 e, de 
lá pra cá, já foi alvo de 
muita polêmica. “Meninas 
virgens podem utilizar 

absorvente interno sim. 
No entanto, é importante 
saber que a introdução 
ou retirada pode causar 
pequenas rupturas no 
hímen. É recomendado 
que seja trocado a cada 
2 a 6 horas (dependendo 
do seu fluxo menstrual) 
e o tempo máximo de 
uso é 8 horas. Você 
pode dormir com ele, 
desde que respeite esse 
intervalo. O risco de 
infecção é associado a 
uso acima desse período 
recomendado. Portanto, 
o uso correto traz 
baixíssimo risco”, explica a 
médica.

anos. “Normalmente a pu-
berdade inicia com o surgi-
mento dos pêlos pubianos, 
seguido do broto mamário 
e, só após, a menstruação, 
que normalmente ocorre 
dois anos após o surgimen-
to destes primeiros sinais da 
puberdade. Se a puberdade 
iniciar antes dos 8 anos, de-
vemos realizar investigação 
complementar. Quanto à pu-
berdade tardia, se a meni-
na não menstruar após os 
15 anos devemos investigar. 
Mas, se aos 13 anos, a menina 
não tiver menstruado nem 
tiver desenvolvido alguma 
característica sexual - pêlos, 
broto mamário - também de-
vemos realizar investigação.”

Posso não menstruar?
“Quando usamos anticon-

cepcional hormonal a mens-
truação é uma opção. Não 
teremos nenhum prejuízo 
em bloquear a menstruação. 
O que não é normal e pode 
trazer prejuízo à saúde é ficar 
longos períodos sem mens-
truar quando não se utiliza 
anticoncepcionais”, diz.

Vanessa Trindade, 
ginecologista, obstetra e 
professora na Unisinos

Cólicas, uso de anticoncepcional, ovulação, absorventes: menstruação traz muitas dúvidas
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A idade da primeira 
menstruação não indica 
nenhum cálculo exato. 
“Um dos fatores que 
pode ter relação é a 
idade que a mãe entrou 
na menopausa. Existem, 
no entanto, muitos 
fatores ambientais e de 
estilo de vida que podem 
influenciar. Ou seja, o 
que determina a idade 
que vamos entrar na 
menopausa tem origem 
multifatorial”, diz.

Há como saber 
quando entrarei 
na menopausa?

Técnica de Scola trata a hérnia ou a diástase com 
mínimos cortes, o que traz rápida recuperação
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Correção de 
hérnia é facilitada 
pela tecnologia

As cirurgias de correção 
de hérnias abdominais, 
uma das que mais inco-
modam, e também da di-
ástase - que é a separação 
entre os músculos do ab-
dome, o que pode chegar 
até 10 centímetros - pode 
ser realizada com uma ino-
vação que garante resulta-
do para a saúde e para a 
estética do paciente. Con-
forme João Couto Neto, ci-
rurgião e especialista em 
cirurgia do aparelho diges-
tivo em Novo Hamburgo, a 
Técnica de Scola traz so-
luções muito mais simples 
e com mínimos cortes ou 
até microfuros, eliminan-
do de vez a necessidade de 
um corte enorme no meio 
da barriga.

Conforme o médico, a 
técnica consiste em criar 
um espaço entre a gordu-
ra e o músculo do pacien-
te, onde há a introdução 

de gás, mas sem aque-
le grande corte de alto a 
baixo. “Desta forma, em 
vez de colocar gás dentro 
do abdome para separar 
o músculo das vísceras, 
vamos fazendo uma dis-
secção entre o músculo e 
a gordura, colocando ali 
o gás. Assim, passa a ser 
possível separar a gordu-
ra para cima e o múscu-
lo para baixo. Essas inci-
sões são feitas na linha da 
cintura com o objetivo de 
ficar esteticamente har-
mônico, ou seja, não fi-
car aparecendo. Em resu-
mo, conseguimos fazer a 
separação da parte baixa 
do abdome até bem pró-
ximo às costelas. A par-
tir daí, fazemos a corre-
ção da diástase associada 
às hérnias, ou só a diásta-
se, ou apenas a hérnia ab-
dominal”, detalha o espe-
cialista.

Além da recuperação 
muito mais rápida, 
comum nos 
procedimentos por 
videolaparoscopia, 
a Técnica de Scola 
trata a hérnia ou a 
diástase com a mesma 
eficiência da cirurgia 
convencional deixando 
apenas sinais de 
pequenos e discretos 
cortes. “São três 
incisões, que estão 
cada vez menores, 
pelos avanços técnicos 
e pela prática. O 

Vantagens
da Técnica
de Scola

João Couto Neto, médico 
especialista em cirurgia do 
aparelho digestivo

resultado é muito bom e 
a alta do paciente é muito 
mais rápida”, ressalta o 
cirurgião.
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